
418 éve
Londonban elhunyt I. Erzsébet 
angol királynő, a Tudor-ház utol-
só uralkodónője.

139 éve
Robert Koch német orvos, mikro-
biológus bejelentette a tuberku-
lózis kórokozójának és a baktéri-
umoknak a felfedezését.

55 éve
A WHO (Egészségügyi Világszer-
vezet) kezdeményezésére március 
24-ét a tuberkulózis elleni küzde-
lem világnapjának nyilvánították.

116 éve
Amiensben meghalt Jules Verne 
francia író, a tudományos-fantasz-
tikus irodalom megalapozója.

147 éve
Budapesten világra jött Harry 
Houdini (eredeti néven: Weisz 
Erik) világhírű illuzionista, sza-
badulóművész és bűvész.

177 éve
Koppenhágában elhunyt A. Bertel 
Thorvaldsen izlandi származású 
dán szobrászművész, a klassziciz-
mus egyik legnagyobb alakja.

110 éve
New Yorkban megszületett Jo-
seph Barbera Oscar-díjra jelölt 
amerikai rajzfilmkészítő.

99 éve
Isztambulban meghalt Széchenyi 
Ödön, a magyar és török tűzoltó-
ság megteremtője, Széchenyi Ist-
ván polihisztor ifjabbik fia.

104 éve
Oxfordban világra jött John Kend-
rew brit biokémikus, aki 1962-
ben megosztott Nobel-díjat ka-
pott a hemoglobin atomi szerke-
zetének bemutatásáért.

5 éve
Barcelonában elhunyt Johan Cru-
ijff háromszoros Aranylabda-dí-
jas holland labdarúgó, edző.

91 éve
Beech Grove-ban megszületett 
Steve McQueen Oscar-díjra jelölt 
amerikai filmszínész.

29 éve
Megszűnt a vízumkényszer a Ma-
gyar Köztársaság és az Német 
Szövetségi Köztársaság között.

FORRÁS: EZENANAPON.HU

A francia gasztronómia egészen a gallok idejéig nyúlik vissza, akik már 
figyelmet fordítottak a jó étkezésre és a finom italokra. A francia konyha 
XIV. Lajos uralkodása alatt (a 17. században) nyert nagyobb fontosságot. 
A 18. század végére már nemzetközileg is elterjedt és elismert lett a jól 
felépített étkezési sorrend miatt. A menüt rendszerint leves vagy előétel 
nyitotta, amit sült hús követett, végül desszert vagy egyéb csemege zár-
ta. Az 1900-as évek során a szakácsok elsődleges célja az volt, hogy úgy 
társítsák az alapanyagokat, hogy az ételek kivételes ízharmóniát kapja-
nak. Az 1950-es évekre a séfek lettek a kulináris élet legmeghatározóbb 
szereplői. Manapság a franciák étkezése többnyire kalóriaszegény. Míg a 
reggelinél nem hiányoznak a péksütemények, az ebéd fő fogásai több-
nyire vajjal vagy növényi zsiradékkal készülnek, fűszereket pedig csak 
mértékkel használnak. A húsok közül főleg a marhahús, illetve a szár-
nyasok kerülnek az asztalra, sertés kevésbé. Emellett nagy fontosságot 
kapnak a sajtfélék, zöldséglevesek és a borfélék. A francia gasztronómi-
ai étkezés 2010 óta felkerült az UNESCO kulturális örökségének listájára.

NAPTÁR

 TUDÁSTÁR

A francia konyhaművészet története

Március 24., szerda
Az évből 83 nap telt el, hátravan 
még 282.

Névnapok: Gábor, Karina
Egyéb névnapok: Almira, Alpár, 
El la, Elli, Gábriel, Gabriella, Katalin, 
Katarina, Kolumbán, Simeon

Katolikus naptár: Szent Gábor, 
Szent Karina
Unitárius naptár: Gábor
Református naptár: Gábor
Evangélikus naptár: Gábor, Karina
Zsidó naptár: Niszán hónap 
11. napja

A Gábor héber származású férfi név, 
jelentése: Isten embere. Női párja: 
Gabriella. Agárdy Gábor (1922–2006) 
örmény származású, Kossuth-díjas 
színművész volt, aki a pályafutá-
sát a Szegedi Városi Színház tagja-
ként kezdte. Később több színháznál 
megfordult, 1964-től pedig a Nemzeti 
Színház színésze lett. Karrierje során 
60 játékfi lmben játszott, és számos 
produkcióban kölcsönözte hangját 
híres színészeknek. Karrierjét Kos-
suth-díjjal (1985), illetve két Jászai 
Mari-díjjal (1959, 1963) méltatták.
A Karina olasz eredetű női név, je-
lentése: csinos, becses.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hiányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban megtalálható legyen 1- től 9-ig minden egyes 
szám, illetve a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen az összes szám 1-től 9-ig.
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 SUDOKU

Lucas Hedges
Az Oscar-díjra jelölt amerikai 
színész 1996. december 12-
én jött világra New York-
ban Peter Hedges Os-
car-jelölt író-rende-
ző és Susan Bruce 
költőnő-színésznő 
fi aként. A gyerek-
korát Cobble Hill-
ben és Brooklyn 
Heights ban töltöt-
te. A Saint Ann-is-
kolában diplomá-
zott; gimis éveiben 
tagja volt a színházi 
csoportnak, és számos 
darabban is játszott. Később 
felvételt nyert az Észak-Karoli-
nai Művészeti Egyetemre, amit aztán 
abbahagyott, hogy a színészi karrierjére koncentrálhasson. Pályafutását fi  ata-
lon kezdte az apja által rendezett Dan és a szerelem (2007) című komédiában, 
amelyben egy kisebb karaktert testesített meg. Az első komolyabb szerepét Wes 
Anderson Holdfény királyság című fi lmjében alakította 2012-ben, és ugyanezen 
évben felbukkant az Arthur Newman világa című drámában.  Ezután látható volt 
A zéró elmélet (2013), Jobb, ha hallgatsz (2014), illetve A Grand Budapest Hotel 
(2014) című produkciókban, és állandó szereplője lett a Pofon című drámaszéri-

ának. A nagy áttörés 2016-ban következett 
be számára, amikor A régi város című drá-
mában nyújtott teljesítményéért Oscar-díj-
ra jelölték, valamint megkapta a feltörekvő 
színésznek járó BAFTA-díjat. A következő 
években olyan fi lmekben játszott, mint 
például a Három óriásplakát Ebbing ha-
tárában (2017), Lady Bird (2017), Egy fi ú 
hazatér (2018), A gördeszkások (2018), 
Hullámok (2019) és Francia kijárat (2020). 
Az Eltörölt fi ú (2018) című drámában lévő 
alakításáért Aranyglóbusz díjra jelölték.

A régi város című drá-
mában nyújtott mellék-
szerepéért Oscar-díjra, 
az Eltörölt fi ú című fi lm 
főszerepéért pedig Gol-
den Globe-díjra jelölték.
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